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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 

وأشهد أن دمحماً عبده  ،وحده ال شريك لهال إله إال هللا ، وأشهد أن الحمد هلل رب العالمين 

، سبحانك ال دمحم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعينورسوله صلى هللا وسلم وبارك على نبينا 

ما علمتنا يا رب ، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بالعليم الحكيمعلم لنا إال ما علمتنا إنك أنت 

:العالمين وبعد  

، وإني ألسأل هللا تبارك وتعالى م عليكم ورحمة هللا وبركاتهالسالفإني أحييكم بتحية اإلسالم 

.الكريم الذين هم أهل هللا وخاصتهن يشرح صدورنا وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن أ  

، كنت قد تكلمت واللقاء التاسع وها نحن نلتقي في لقائنا هذا عن قواعد تدبر القرآن الكريم،

:أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ،تبارك وتعالىالسابق عن قول هللا في اللقاء   

وبينت تدبر ما في ( إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كالهما فال تقل لهما أف وال تنهرهما )

ومن خالل القراءات ( أف)من خالل المعنى األصلي لكلمة ( فال تقل لهما أف)قوله تعالى 

الواردة في كلمة )أف ( وأذكركم بأننا نتكلم في أسس تدبر القرآن الكريم، ومن أهم األسس 

.إثارة التساؤالت حول اآليةن الذي نحن فيه اآل  

(تعليق الشيخ على أحد الحضور)  

يشمل ( وال تقل لهما أف) :من إثارة التساؤالت حول اآلية الكريمة أن قوله (فال تقل لهما أف)

؟(وال تنهرهما)فلماذا ذكر هللا ( وال تنهرهما)معنى   

فقد يرفع اإلنسان صوته وهو يخاطب أمه أو يخاطب أباه أو قد يزجرهما  ،الزجر النهر هو

لما قد يبدر منهما من أمور، القرآن الكريم ينهى اإلنسان ويغلق الباب أمامه فال ينبغي أن 

ال توبخهما وال توجه تزجر والديك مهما كان األمر، فال ترفع صوتك عليهما وال تعنفهما و

نراه من تعامل األبناء مع مع أننا نرى ما ا ينبغي أن يكون منك لوالديك هذا م بداً،لهما لوماً أ

(.والتنهرهما)لكن رب العباد يغلق الباب أمامك إغالقاً تاماً اآلباء   

نه ال ربما يفكر البعض أ( وقل لهما قوال كريما)بعد ذلك يأمرك أن تقول لهما قوالً كريماً 

أنا أعصابي تتعب بسرعة وربما أرفع  :الناس يقولينبغي أن يتعامل مع والديه، بعض 

هللا تبارك وتعالى يجبرك على أن تتعامل معهما وأن تقول  .فأنا ال أريد التعامل معهماصوتي 

ً لهما قوالً ك .ريما  

نت أن يكون كريماً في كل شيء، في اختيار ألفاظه، في أدبك وأ بالكرم، القول موصوف

، فالقول ينبغي أن يكون نطق به، في لهجتك بهذا القولبه، في مستوى صوتك الذي ت تنطق
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 ً حتى لو كنت ناصحاً فال تخرج عن إطار القول الكريم حتى لو كنت منفعالً فال تخرج  ،كريما

.ر القول الكريمعن إطا  

هما لكن رب بعض الناس تظن أن لها أن ترفع صوتها أمام الوالدين أو أن ترفع صوتها ل

لوالدين حتى لو كنت ناصحاً ينبغي أن تقول إال القول الكريم لال أنت  ،العباد يقول لك انتبه

ألن النصيحة في حد ذاتها كما نعلم لغير الوالدين أنت مطالب بأن تحسن األلفاظ وأن لهما 

:تتخير ألفاظ النصيحة ألن أصل النصيحة كما نعلم لها أصالن في المعنى  

قديما كان األمهات يرحمهن  ،ليفإما أن تكون من نصحت الثوب أي خطته وهو الثوب البا 

فأنتم تعلمون الثوب البالي إذا أردت أن هللا يجمعن الغسيل وتفتش كل ملبس حتى تخيطه 

نت البد أن تخيط برفق وبلين، فأأن تكون حساسا وتخيطه ربما يتسع الخرق أكثر، فالبد 

.طة المكان الذي قطعحتى تعيد خيا تتحسس  

تبه أن تجرح من كذلك وأنت تنصح أنت مطالب بأن تتخير ألفاظك وأن تتخير الكلمات وان

.وحة هي األم  أو المنصوح هو األبذا كانت المنصتنصحه، فما بالك إ  

، سمعت كذباً، فأنت كالماً لم يحدث نت سمعتتتكلم مع ضيفتها فأمك تجلس افترض أن أ

و ، أاللقاء الماضي الم كما قلت فيمن هذا الكذب بأن تغير مجرى الك مكتحاول أن تنتشل أ

بدأ المناصحة إال ، وال تصرف من المكان لكن عليك بمناصحة أمك ومناصحة أبيك فيما بعدتن

طمئنها ثم بعد ذلك ن تتخير صفة ما جميلة في األم فتثني عليها حتى تبالثناء عليهما، البد أ

ناس لن تأخذ منا شيئاً ولن يعطونا شيئاً فأنا أرى وأنت ما شاء هللا يا أمي ال: تقول لها بلطف

أسلوبك جميل وما شاء هللا عليك في الكالم والحوار وكذا فأنا أرى ليس بالضرورة أن 

الضيفة كيف ، التعريض يعني إن سألتك مثالً هذه األمور إال في إطار التعريض تتحدثي في

الذي ر ونحن نعيش في نعم وفضل من هللا يعني بالكالم الخير كثي حالكم ؟ قولي الحمد هلل

.يكون فيه تعريض هذه المعاني  

فأنت مطالب وأنت تنصح  ،أي نقحته من الشوائب( صحت العسل ن) المعنى الثاني للنصيحة 

.(وقل لهما قوال كريما: )، إذنك من كل شائبة قد تجرح من يسمعكأن تنقح كالم  

واخفض لهما )وتعالى األمر بخفض الجناح تواضعا للوالدين  آية بعد ذلك يكمل هللا تبارك

، ويشبه هذا التواضع  بالتواضع إلى حد أن يبلغ الذليأمرك هللا( جناح الذل من الرحمة 

بعض الطيورعندما  ،ندما يعتريه خوف من طائر أشد منهويصوره في هيئة تذلل الطائر ع

.تذلال حتى يدخل تحتها أطفالها الصغار يعتريها الخوف من طائر أشد فإنها تفرد أجنحتها  

.تخفض جناحك ذال وتواضعا للوالدينهللا تبارك وتعالى يريدك أن تكون هكذا أن   
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ال  ،عن الرحمة منك أن تتواضع بذل ناشئ يريد هللا ( جناح الذل من الرحمة واخفض لهما )

 ايكون ذال ناشئ نمن هذا، وإنما ينبغي أ شيءال عن رياء وال عن مداهنة وال عن خوف و

.عن تواضع أمام والديك  

ن تكون نفسك متعودة على ، ألق بالرحمة عند تعاملك مع والديكوالمقصود اعتياد النفس التخ

، وأن تتوجه إلى هللا تبارك وتعالى بالدعاء لهما أن التخلق بأخالق الرحمة عند التعامل معهما

ى اإليواء واالحتواء لكن إيواء واحتواء وفيه معن ،هللا تبارك وتعالى بعد وفاتهما يرحمهما

.(إما يبلغن عندك الكبر: )سبقت في قوله تعالىهي ، ووبإكرامهمابرفعة شأن لهما   

هذا دعاء علمنا هللا إياه أن ندعو به للوالدين بعد ( وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا )

.(رب ارحمهما كما ربياني صغيرا)وفاتهما يرحمهما هللا   

وإما تعرضن عنهم ابتغاء )ن ننتقل وهي في قول هللا تعالى بعد آيتين تقريبا ة هنا قبل أيمعنا آ

.يها معان تدبرية ينبغي أن نعرفهاهذه اآلية ف(رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قوال ميسورا  

( ذي القربى واليتامى والمساكين)هنا يعود إلى (عنهم)الضمير في ( وإما تعرضن عنهم )

نت ليس لديك و أن هؤالء قد يطلبون منك ماال وألمنا أمراً مهماً جداً وهرب العباد يع

افترض بعض األقارب يرى أنك ما شاء هللا لديك األموال الكثيرة وجاء وطلب   ؛لتعطيهم

فاهلل  ،في هذه الحالة لن تملك أن تعطيه  ما عندك حتى تعطيهمنك مبلغاً من المال أنت 

؟أعطاك العالج ماذا تفعل  

: ، لكن اإلعراض عنهم مشروط بشرطين اثنينعرض عنهم ألنك ال تملك أن تعطيهمأن ت فلك  

فأنت لك أن تعرض لكن تسأل هللا تبارك ( ابتغاء رحمة من ربك ترجوها) :الشرط األول

.طيك حتى تعطيهموتعالى أن يع  

طيك ابتغاء أن يع ابتغاء رزق من ربك ترجوه، :يأ( ابتغاء رحمة من ربك ترجوها )ى معن

 نه يدعوألن المسلم من أخالقه أ ،أنت تقول يا رب أعطني حتى أعطيهم :، يعنيحتى تعطي

.ي البداية حتى يكون لديه ما يعطين يعطيه حتى يعطي وأن يبذل الجهد فهللا تبارك وتعالى أ  

لماذا لم يقل  ،في سورة المؤمنون( للزكاة فاعلونوالذين هم ) :تعالىولذلك في قول هللا 

معنى الفعل أن اإلنسان يفعله انتهوا من ( فاعلون)مؤتون وال معطون وال مؤدون وإنما 

بحب وبرغبة ولذلك قال هللا في صفات  ي الفعل أن اإلنسان يفعل هذا الشىء، من معانبحب

نا وأوحي) ، لم يقل عمل الخيرات( عل الخيرات وأوحينا إليهم ف)  :األنبياء في سورة األنبياء

.هذا معنى من معني الفعل( لخيرات إليهم فعل ا  

في موقعها تقع قبل كلمة يعني ( للزكاة)ـــِ متعلقة ب( فاعلون)وأعجبني قول من ذهب أن 

ما معنى فاعلون للزكاة؟ ،الجملة والذين هم فاعلون للزكاة ، يعني أصل(الزكاة)  
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فعال حتى يكون لديهم جدون في األن تكون لديهم زكاة بمعنى أنهم ييعني أنهم يفعلون ألجل أ 

همه أن يعيش ويسعى ويربي أوالده،  ، بعض الناس يسعى في الدنيا ويكون كلنصاب الزكاة

، المؤمن يبذل الجهد لكي يكون لديه نصاب زكاة فيكون من الذين يؤدون لكن المؤمن ال

.الزكاة   

، هذا ون لديهم نصاب للزكاةألجل أن يك ، الذين يبذلون الجهديعني والذين هم فاعلون للزكاة

.فأنت تبتغي رحمة ربك تبارك وتعالى( ابتغاء رحمة من ربك ترجوها: )همعنى مرتبط بقول  

( فقل لهم قوال ميسورا)أن تقول لهم قوال ميسورا  :ثم الشرط الثاني  

ر ، وتعتذأنك ينبغي أن تقول لهم القول اللين، القول السهل ،هو القول ذا اليسر القول الميسور

ه فعل يب للمؤمن إن كان فاقدا ما يبلغ ب، وفي هذا تأدلهم اعتذارا صادقا خالصا مخلصا

وإما تعرضن عنهم ) :يعني المعنى التدبري في قوله ،ات أن يرجو من هللا تيسير أسبابهالخير

خيرات يرجو من ابتغاء رحمة من ربك ترجوها أن المؤمن إذا كان فاقدا ما يبلغ به إلى فعل ال

.تيسير أسبابههللا   

هل معنى ذلك  ،الحج وليس عنده ما يوصله لحد االستطاعة ن يذهب لتأدية فريضةمثال يريد أ

، والبد أن تسأل هللا أن ييسر لك البد أن تسأل هللا تيسير األسباب، أنه يسكت وال يتمنى؟ ال

.سباب التي توصلك إلى تنفيذ رغبتكاأل  

، وعلمنا بطريق عملي على لسان دعاءه تبارك وتعالىا أال نكف عن هللا تبارك وتعالى علمن

واشتعل الرأس  قال رب إني وهن العظم مني) ،عليه وعلى نبينا الصالة والسالم نبينا زكريا

ان قد فقد األسباب البشرية المؤدية إلى تعلمون أن زكريا ك( ك رب شقيا شيبا ولم أكن بدعائ

.لكبر عتيا وأن امرأته كانت عاقراقد بلغ من افلم ييأس بل توجه إلى ربه مع أنه  ،اإلنجاب  

( قالت ياويلتى ءألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا)براهيم عندما بشرت المالئكة سارة وإ

فالعقم مانع، ما الفرق بين  يعني حتى لو كنت في شبابي( فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم)

؟العاقر والعقيم  

، يعني العقيم الرحم ال يقبل ماء الرجل، الرحم مغلقيعني أن  ،العقيم من العقم بمعنى اليبس

.عقيمأمل في اإلنجاب حتى لو كانت شابة، هذا هو معنى عجوزبالنسبة لألسباب البشرية ال   

، ي العاقر أقرب نوعا ما من العقيميعن ،شكلة ماالرحم يقبل ماء الرجل لكن هناك م: العاقر

 :هللا تبارك وتعالى استجاب لزكريا عندما قال ،(وامرأتي عاقر)أة زكريا كما قال ولذلك امر

(إني وهن العظم مني)  

؟ ، ولماذا العظم بالذاتضعف، الوهن هو الضعف: م مني؟ أيما معنى وهن العظ  
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بت علميا أن العظام ، ثي جسم اإلنسان بنيانه على العظاميعن ،العظم عليه بنيان جسم اإلنسان

  .نجابي يكون سببا في اإلوان المنوي الذعلى الحي يحوي في نخاعه

، المخزن األول هو الشحم: اقة في جسم اإلنسان ثالثة مخازنإذن قالوا أيضا إن مخازن الط

 فإذا فقد جسم اإلنسان الشحم انتقل إلى ،للطاقة في جسم اإلنسان هو الشحم المخزن األول

نتهى المخزن الثاني ، فإذا االلحم هو مابين الجلد والعظم ،اللحم وهو المخزن الثاني للطاقة

د أن اليد عبارة ستج ،قة وهو العظم وهو المخزن النهائيينتقل الجسم إلى المخزن الثالث للطا

أن كانت شابة؟ ال، ألن  ؟ هل كانت يد الجدة هكذا يومعن الجلد والعظم، أين ذهب اللحم

الضعف والعجز بمعنى أني بلغت ( إني وهن العظم مني)، فعندما قال الجسم فقد هذا المخزن

يا زكريا إنا نبشرك بغالم اسمه يحيى ) :الذي ال ضعف بعده ومع ذلك هللا تبارك وتعالى قال

.وتعالى يعلمنا أن نأخذ باألسباب فاهلل تبارك( لم نجعل له من قبل سميا  

لحمد هلل الذي وهب لي على الكبر إسماعيل ا) :وخليل الرحمن عندما ذكر امتنان هللا عليه قال

ء حرف يفيد االستعال (على)( وهب لي على الكبر)أهل اللغة يرون أن قوله ( ق سحاوإ

لكن  ،ب لي مع الكبر حتى يفيد المصاحبةيعني أن هللا وه ،هنا بمعنى مع( على)فيقولون أن 

بن عطية يرحمه هللا في كتابه المحرر الوجيز يقول انقول أسلوب التعبير القرآني  كما يقول 

كمله لتبحث عن كلمة أو حرف تضعها مرادفة ولو أدير لسان العرب بأ": في مقدمة كتابه

لكي تضعه ( لىع)، يعني لو بحثت عن حرف محل  "أو حرف في كتاب هللا لم تجدلكلمة 

  .لن تجد أبدا حرفا يؤدي هذا المعنى هذه( على الكبر)محل 

ماذا يفيد االستعالء  ، على حرف يفيد االستعالء والتمكن فهم يقولون(على)تعالوا نفهم معنى 

بشرية وفوق ن يهب تستعلي إرادته فوق كل إرادة نعم أن إرادة هللا عندما يريد أ :لهنا؟ نقو

.كل سبب بشري  

نه سبب مانع من موانع اإلنجاب فاهلل تبارك وتعالى ر سبب مانع من موانع اإلنجاب وألالِكب   

.ابستعلي فوق كل األسباب المانعة لإلنجيشير بأن إرادته ت  

هلل ملك السماوات واألرض يخلق ما يشاء يهب ) :ولذلك هذا سيجعلنا نتناول قول هللا تعالى

لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرنا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه 

  .(عليم قدير

لماذا ابتدأ : ول سؤالأ ،تكلم عن إثارة األسئلة حول اآليةألننا ن ،تعالوا نثير أسئلة في تلك اآلية

؟(هلل ملك السماوات واألرض)بقوله اآلية   

اء ويفعل ما ليشير إلى أنه تبارك وتعالى له ملك السماوات واألرض ويتصرف فيهما كما يش

هللا تبارك وتعالى يفعل ما يشاء هو أم ما يشاء الناس؟ سبحانه  نتم،يشاء ال كما تشاءون أ
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يخلق )بعدها بقوله  وتعالى له ملك السماوات واألرض أخبرنه تبارك بأوتعالى، فإذا سلمت 

(.ما يشاء  

يهب )أوال لم يستعمل هللا في شأن إنجاب الولد إال بلفظ الهبة لو تدبرت ( يهب لمن يشاء إناثا )

لحمد هلل الذي ا()وهب لي من لدنك ذرية طيبة( )وهب لي من لدنك وليا( )لمن يشاء إناثا

ا يستعمل لفظ الهبة؟؟ لماذ(وهب لي على الكبر  

ويمنع عمن ، ويهب لمن يشاء ،ى يعطي لمن يشاءفاهلل تبارك وتعال ،ألن الهبة عطاء بال مقابل

صحة وال على ذكاء  ، عطاء هللا الولد ليس متوقفا على قوة وال علىيشاء سبحانه وتعالى

ن هللا تبارك ، ولذلك قلت سابقا بأنما هي هبة من هللا تبارك وتعالىحسن تصرف إ ، والأبدا

الماء دافق أم مدفوق ؟( ماء دافق فلينظر اإلنسان مم خلق خلق من): وتعالى قال  

ن هذا وليس بمدفوق إشارة إلى أ( دافق) مدفوق، لكن رب العباد يعبر بأنه الناس تظن أنه 

الماء دافق دون تدخل من اإلنسان، لو قال مدفوقا لفهم اإلنسان أن له دخل في دفقه، رب 

راد هللا أن يحبسه ما استطاع أطباء ليس لك دخل في دفق هذا الماء، ولو أ ؛يقول ال العباد

لك أمام  ، ال قدرةمام قدرة هللاأن اإلنسان ينبغي أن يسلب قدرته أداللة على  ،العالم أن يدفقوه

. قدرة هللا تبارك وتعالى  

وحيد الذي قدم هللا فيه لماذا قدم اإلناث هاهنا؟ وهذا هو الموضع ال( يهب لمن يشاء إناثا)

، اربط قوله ما يشاء هو وليس كما يشاء الناس اإلناث؟ للداللة على أنه تبارك وتعالى يفعل

؟ ما لق ما يشاء هو أم ما يشاءه الناس، هللا يخ(يخلق ما يشاء)بقوله ( شاء إناثايهب لمن ي)

نسان في أعماقه يتمنى يشاء هو، الناس ال يحبون اإلناث على األقل في المولود األول، كل إ

الولد ويتمنى أن يكون المولود األول على األقل ذكر هذه طبيعة اإلنسان، إذن هللا تبارك 

.للداللة على أنه يفعل ما يشاء وليس كما تشاءون( يهب لمن يشاء إناثا) :وتعالى يقول  

يعني قد يعطي هذا إناثا وقد ( يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور) :الحالة الثانية

.يعطي هذا ذكورا  

ً )التزاوج يعني يجعلهم من النوعين( يزوجهم ذكرانا وإناثا أو) :الحالة الثالثة ( ذكراناً وإناثا  

ً )لماذا قال  لمبالغة هنا أنهم األلف والنون للمبالغة، ومعنى ا( ذكران)ولم يقل ذكورا؟ ( ذكرانا

، أو يزوجهم من النوعين أحد أنهم من النوع الثالث المخنث، حتى ال يظن كاملو الذكورة

ً فيجعلهما ذكراناً وإناث أتأتون الذكران من ) :قال، ولذلك عندما تحدث هللا في قصة لوط ا

كانوا يأتونهم الذكورة حتى ال يظن أحد أنهم  إشارة إلى أنهم كاملو -أتأتون الذكران ( العالمين

الذكورة ليبين هللا تبارك وتعالى شناعة وقبح فعل  النوع الثالث، بل هم ذكران كاملوألنهم من 

.(أتأتون الذكران من العالمين)هؤالء   



 

 

 
8 

ية
مع
ج

 
يم
ر
لك
 ا
ن
رآ
لق
 ا
ظ
في
ح
لت
ج 
تا

 

هنا جعله جعال فقال بأن هللا تبارك وتعالى يجعل من يشاء من عباده ( ويجعل من يشاء عقيما)

لحكمة أرادها  ،م الذي ال يولد لهم هنا بالمعنى العاوالعقي، عقيما سواء أكان الرجل أم المرأة

.رك وتعالى أن يجعل من يشاء عقيماهللا تبا  

را، ويزوج هؤالء ذكو ،هؤالء إناثاعليم وقدير، عندما يهب ( عليم قديرإنه )يختم هللا اآلية 

قدير جلت  عليم ، فهووقدرة تبارك وتعالى علمفإنما ذلك عن  ،ويجعل من يشاء عقيما ،هؤالء

.قدرته  

يوم ) :نتوقف مع آية أخرى وهي قول هللا تبارك وتعالى ،إذن هذه اآلية التي توقفنا معها كثيرا

ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى 

.تعالوا نثير التساؤالت حول اآلية الكريمة و( وما هم بسكارى ولكن عذاب هللا شديد  

وترى ) :بينما في قوله تعالى ،أسند هذا الفعل إلى واو الجماعة (يوم ترونها) :ؤال األولالس

.والناس مفعول به  وترى أنت، ،مسند إلى مفرد( وترى)كان الفعل ( الناس سكارى  

مسند إلى واو الجماعة، والفعل الثاني مسند إلى مفرد، أكيد هناك ( ترونها: )إذن الفعل األول

ً سر نتدبره   والصفة ،صفة خاصة بالنساء مرضعة( تذهل كل مرضعة عما أرضعت) ،سويا

، مرضعة امرأة مرضع، فهذه دخل فيها التاء: أقول ،التي تكون خاصة بالنساء ال تؤنث

وحرمنا عليه ) :ولذلك في قصة موسى عليه وعلى نبينا الصالة والسالم قال هللا تعالى

.مع مرضع، ولم يقل وحرمنا عليه المرضعاتولم يقل المرضعات، المراضع ج (المراضع   

 فرق بين المرضع والمرضعة :

مرأة لديها طفل يعني ا ،ن ترضع لكنها غير متلبسة به اآلنالمرأة التي من شأنها أ: المرضع

نائم أو هي في العمل أو غير  الطفل ،لتي بها ترضع لكنها ال ترضع اآلنولديها اإلمكانات ا

.ذلك  

.يعني الولد على صدرها ويرضع ،لمتلبسة باإلرضاعفهي ا: أما المرضعة  

إن : )عندما تزلزل األرض زلزالها كما قال هللا ،وهو يصور لنا أهوال يوم القيامة رب العباد

صور لنا ذهول المرضعة عما  وهو يصور لنا أهوال هذا اليوم( عظيم زلزلة الساعة شىء

وطفلها يرضع من المستحيل أن تفصله ألن األم  ،يعني ذهول المتلبسة باإلرضاع ،أرضعت

.يد فيكم أمهات يعرفن هذا، وبالتأكهل عنه ألنه متلبس اآلن باإلرضاععنها فضال عن أن تذ  

هو ( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت) :لكي يكون الهول عظيما قال هللا :إذن

  .داللة على شدة الموقف
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هل كل الناس ناس مع هذا الذهول على قسمين، ن الأسند الفعل إلى واو الجماعة ؟ أل م  ولِ 

، بل نوعية معينة من امرأة مرضعةوليس كل  ،بالطبع ال، ال ترضع إال المرأة مرضعات؟

.النساء  

، فلما أسند الفعل إلى ضمير الجماعة أسنده قسم مرضع، وقسم غير مرضع: فالناس قسمان

يعني القسم الذي ال يرضع  (يوم ترونها تذهل كل مرضعة)إلى الجماعة غير المرضعات 

.القسم المرضع وهي تذهل عما أرضعتسيرون   

.ال أيضا أن كل ذات حمل تضع حملهامن شدة األهو( وتضع كل ذات حمل حملها)  

، وترى أنت؟ سند الفعل هاهنا إلى ضمير المفردلماذا أ( وترى الناس سكارى وما هم بسكارى)  

يراه من السكارى  خربدليل أن اآل ،هم بسكارى لناس جميعاً سكارى وماألن كل إنسان يرى ا

كل واحد : إذن ،السكارى وأنا لست من السكارىمن يراني من منهم أن ، وليس هو بسكران

فليس الناس وهذا يرى الناس جميعا سكارى،  ،هذا يرى الناس جميعا سكارى ،يرى اآلخر

بسكران كما قال ، وإنما كل واحد يرى الغير سكران وما هو قسمين في هذا الوعلى فريقين 

.هللا تبارك تعالى  

لنا  ن نعمل لهذا اليوم وأن نستعد لتلك اللحظة فاهلل تبارك وتعالى يصورإذن المعنى التدبري أ

.هول اليوم لكي نستعد ونتهيأ  

نورا يمشي به في أومن من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له ) :أيضا في قول هللا تبارك وتعالى

م يمشي به بين الناس؟ هذا هللا للمؤمن يمشي به في الناس ؟ أجعله  الذيهل النور ( الناس 

.تمشي به في الناس ، لكن رب العباد يقول هذا النورفهمنا  

وضعت : أقول ،ن ما بعد في يكون وعاءا لما قبلهفي حرف يفيد الظرفية والتمكن حتى إ

، للجوال، وضعت المال في المحفظة، المحفظة وعاء للمال جوال في جيبي، جيبي وعاءال

.وهكذا  

أن يكون لك أثر  ؟ بأخالقك وبسلوكك يريد هللا منكيف أجعل الناس وعاء لنور اإليمانإذن ك

ً  ،في سلوك الناس وإياك أن . في أن يرى الناس أخالقك وسلوكك وأن يكون لك سلوكاً حسنا

  .يؤتى هذا الدين من قبلك

( ربنا ال تجعلنا فتنة للذين كفروا) :رة أعطي درسا فجاءني سؤال في قول هللا تعالىكنت ذات م

، وقال السائل كيف يكون المؤمن فتنة براهيمى لسان المؤمنين مع خليل الرحمن إهذا ورد عل

 للذين كفروا ؟ 
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 ن يظهر المؤمن بمظهر سىءأن يتنازل المؤمن عن إيمانه، أ ،هأن ال يتمسك المؤمن بإيمان

أليس هذا  ،انظر إلى المؤمن :على هذه الصفة السيئة فيقول ، فإذا ما رآك الكافربالنسبة للمسلم

!بمؤمن  

، لصورة اآلن إلى ملتزم وغير ملتزم، انتقلت اهذا اآلن إلى الواقع الذي نعيشه تعالوا ننقل

يرون ! بةلمنتقهذه هي ا! هذا هو الملتحي! فالناس يرون الملتزم فيقولون انظر هذا هو الملتزم 

، وليس العيب في ة، وهذه حقيقسلوكا ال ينبغي أن يكون، ويرون كالما ال ينبغي أن يكون

العيب في المسلم، والعيب في الملتزم، فاإلنسان يحذر أن يؤتى هذا الدين من  ، وإنماالماإلس

.قِب له  

ومن أحسن قوال ممن دعا إلى هللا وعمل صالحا وقال )تعالى  وُسئِلت ذات مرة عن قول هللا

مل صالحاً فيقول السائل وقال إنني من المسلمين لماذا؟ ألنه دعا إلى هللا وع( إنني من المسلمين

.أليس كذلك؟ مسلم بالتأكيد ،فهو بالتأكيد مسلم  

من  ال يتحرج ،نهنه يبرز شعائر ديأي أ؟ ( وقال إننى من المسلمين)إذن ما السر التدبري 

ه وفي أخالقه وفي شكله وفي ن يُرى أثر اإلسالم في تصرفاتإبراز شعائر دينه، ال يتحرج أ

ناس يعرفون إسالمك من خالل تصرفك، ، ليس بالضرورة أن يقول أنا مسلم، ولكن دع الهيئته

.ومن خالل هيئتك  

إنا نحن نحيي ) :وتعالى قالتذكر أن هللا تبارك  ،(جعلنا له نورا يمشي به في الناسو) :إذن

.عليكثارك السيئة تكتب لك أووآثارك الطيبة آ( موتى ونكتب ما قدموا وءاثارهمال  

.فانتبه لهذا ،الحسنة التي تكتب لك، وسينفعونك بعد موتكثارك حسن تربيتك ألبنائك من آ  

ارك، والكلمة ستكتب لك في حسناتك وستكتب من آث الكلمة الطيبة التي تقولها والناس يتبعونها

.السيئة ستكتب من آثارك  

اإلنسان بصير أم هل ( بل اإلنسان على نفسه بصيرة)، وكما قال هللا تعالى إذن انتبه واحذر

 بصيرة ؟ 

، كما أقول على صيغ المبالغة فتزيدها مبالغة لكن التاء تدخل ،ه صيغة فعيلهو بصير وهذ

مفالن عالم وآتيها بصيغ ندما أريد أن أصف بلوغ العلم فيه إلى أعلى ، وعة مبالغة فأقول عالا

اقة حد أقول امة وذوا مة وفها .فالن عالا  

والذي حذر أنك سيكتب عليك األثر الذي فعلت إذن ا( بل اإلنسان على نفسه بصيرة)هنا  

.صنعت  
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ن يجعلنا من إياكم اإلخالص في القول والعمل وأأسأل هللا تبارك وتعالى أن يرزقني و

ن وأساله تبارك وتعالى أ ،من العاملين بما فيه ن يجعلناكالمه تبارك وتعالى وأ متدبرين فيال

  .يرزقني وإياكم اإلخالص

.وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين  

 

 


